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W S T Ę P 

 

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów jest organizacją 
środowiskową zrzeszającą rakietowców i artylerzystów, żołnierzy 
i  pracowników wojska Wojsk Rakietowych i Artylerii, służących 
(pracujących) w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych 
armiach państw koalicji antyhitlerowskiej i podziemnych 
organizacjach ruchu oporu, w strukturach organizacyjnych paktu 
NATO i UE, a także członków ich rodzin. 
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ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów, zwane dalej 
„Stowarzyszeniem”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 
poz. 855 z późn. zm.), oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2 

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym, 
trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, uprawnionym do 
samodzielnego kształtowania programów swojego działania. 

 

§ 3 

1. Dewizą Stowarzyszenia jest hasło: „Zawsze wierni Ojczyźnie 
i  Polskiej Artylerii”. 

2. Świętem Stowarzyszenia jest dzień 4 grudnia. 

3. Honorowy patronat nad Stowarzyszeniem sprawuje Szef Wojsk 
Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych, będący jednocześnie 
członkiem honorowym Stowarzyszenia. 

 

§ 4 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz rejony działania Polskich Kontyngentów Wojskowych, 
polskich misji i przedstawicielstw wojskowych, a także skupisk 
żołnierzy rakietowców-artylerzystów poza obszarem RP. 

2. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Toruń. 

 

§ 5 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

 

§ 6 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej 
członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać 
pracowników, wynagradzanych ze środków Stowarzyszenia. 

 

2. Działalność statutowa Stowarzyszenia na terenach i w obiektach 
znajdujących się w zarządzie lub użytkowaniu organów wojskowych 
prowadzona jest w uzgodnieniu z odpowiedzialną komórką 
Ministerstwa Obrony Narodowej. 
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§ 7 

1. Stowarzyszenie może powołać jednostki terenowe – Oddziały, jak 
również Oddziały poza granicami kraju. Terenowa jednostka 
organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną. 

2. Stowarzyszenie może ustanawiać i używać własnych odznak, 
pieczęci i druków firmowych, a także wydawać własne wydawnictwa 
(organ prasowy). 

3. Władze i członkowie Stowarzyszenia dzięki stałej prenumeracie 
przyczyniają się do rozwoju swojego organu prasowego. 

 

§ 8 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych 
organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. 

 

§ 9 

W przypadkach szczególnych, nie ujętych w niniejszym statucie, 
decyzję dotyczącą przyznania uprawnień członkowskich podejmuje 
Zarząd Główny Stowarzyszenia. 

 

§ 10 

Stowarzyszenie w swojej działalności statutowej zachowuje 
konstytucyjną zasadę tolerancji światopoglądowej i nie prowadzi 
działalności politycznej. 

 

§ 11 

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia i Zarządy Oddziałów mogą 
nawiązywać współpracę lub zawierać porozumienia z organami 
władzy publicznej, instytucjami i jednostkami wojskowymi. 

2. Zarząd Główny Stowarzyszenia powinien dzielić się opiniami 
i  doświadczeniami z zakresu rozwoju i użycia artylerii. 
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ROZDZIAŁ II 

 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

§ 12 

Celami Stowarzyszenia są: 

1) integracja środowisk byłych i obecnych żołnierzy wojsk 
rakietowych i artylerii (rakietowców i artylerzystów); 

2) kultywowanie w środowisku członków Stowarzyszenia oraz wśród 
społeczeństwa, (zwłaszcza młodzieży), tradycji i dorobku pokoleń 
rakietowców oraz artylerzystów z lat wojen i pokoju; 

3) wspieranie działalności badawczej nad historią rozwoju polskiej 
artylerii i jednostek rakietowych oraz popularyzowanie opinii 
i  doświadczeń z zakresu jej użycia; 

4) występowanie do organów władzy publicznej, instytucji i jednostek 
wojskowych z inicjatywami dotyczącymi rozwoju polskiej artylerii 
i  jednostek rakietowych; 

5) upowszechnianie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej i służby wojskowej oraz artylerii polskiej, 
a  także propagowanie ochotniczej służby wojskowej w Narodowych 
Siłach Rezerwowych; 

6) kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
społeczeństwa, pielęgnowanie polskości oraz podtrzymywanie 
tradycji narodowych; 

7) kształtowanie wśród członków Stowarzyszenia zasad współżycia 
opierających się na: koleżeńskiej więzi i wzajemnym szacunku, 
środowiskowej solidarności, utrzymaniu pokoleniowej 
i  międzypokoleniowej więzi z kombatantami, żołnierzami rezerwy 
oraz pełniącymi czynną służbę wojskową w jednostkach Wojsk 
Rakietowych i Artylerii, a także promowaniu i obronie dobrego 
imienia Stowarzyszenia, poszanowaniu godności i honoru żołnierza 
Wojska Polskiego oraz przejawianiu społecznej aktywności w 
statutowej działalności Stowarzyszenia; 

8) podwyższanie poziomu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności 
członków Stowarzyszenia; 

9) troska o sprawy bytowe rakietowców i artylerzystów oraz ich rodzin; 

10) popularyzacja sportów obronnych. 

 

§ 13 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizowanie przedsięwzięć (spotkań, wykładów, konferencji, 
kursów, wycieczek, biwaków, ćwiczeń, pokazów historycznych i 
innych form działalności) z myślą o członkach Stowarzyszenia oraz o 
społeczeństwie (zwłaszcza młodzieży), poświęconych tradycji i 
dorobkowi pokoleń żołnierzy wojsk rakietowych i artylerii; 
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2) propagowanie w społeczeństwie postaw akceptacji dla spraw 
obronności i bezpieczeństwa kraju, ze szczególnym uwypukleniem 
spraw artyleryjskich; 

3) umożliwienie członkom Stowarzyszenia uczestnictwa w 
obchodach świąt państwowych, wojskowych oraz rocznic 
historycznych, a także w przedsięwzięciach będących przedmiotem 
zainteresowania Stowarzyszenia, a organizowanych przez Wojsko 
Polskie lub z jego udziałem; 

4) ścisłą współpracę z organami władzy publicznej, instytucjami 
i  jednostkami wojskowymi w dziedzinie: 

a) kultywowania tradycji oraz dorobku pokoleń rakietowców 
i  artylerzystów, 

b) rozwijania działań proobronnych; 

5) prowadzenie badań nad historią oraz rozwojem polskiej artylerii 
i  jednostek wojsk rakietowych oraz rozpowszechnianie wyników tych 
badań wśród członków Stowarzyszenia i społeczeństwa; 

6) wzmacnianie ducha obywatelskiego wśród członków 
Stowarzyszenia, udzielanie sobie wzajemnej, życzliwej pomocy oraz 
pielęgnowanie życia towarzyskiego; 

7) prowadzenie działalności informacyjnej (wydawanie biuletynów 
informacyjnych i publikacji poświęconych tradycjom artyleryjskim); 

8) popularyzowanie tradycji wojsk rakietowych i artylerii oraz 
działalności Stowarzyszenia w innych wydawnictwach. 

2. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać 
działalność innych osób fizycznych, jeśli jest zbieżna z celami 
Stowarzyszenia, oraz przyjmować zlecenia organizacji rządowych 
i  pozarządowych, zgodnie z jego statutowymi celami. 

3. Statut Stowarzyszenia zabrania: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 
Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub 
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów 
oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, 
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami 
bliskimi"; 

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, 
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, 
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach; 

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów 
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio 
wynika z celu statutowego; 
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4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz 
od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
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ROZDZIAŁ III 

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 14 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem 
Stowarzyszenia. 

 

§ 15 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) zwyczajnych; 

2) wspierających; 

3) honorowych. 

 

§ 16 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna 
posiadająca zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw 
publicznych, cudzoziemiec mający stałe zameldowanie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec służący w Siłach 
Zbrojnych RP, identyfikujący się ze statutowymi celami 
Stowarzyszenia. 

2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych 
decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji 
kandydata. 

3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo zaskarżenia 
tej uchwały do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od jej 
doręczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym 
przedmiocie jest ostateczna. 

4. Żołnierze zawodowi pełniący czynną służbę wojskową mogą brać 
udział w działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.). 

 

§ 17 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca 
zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna zainteresowana 
statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jej 
rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w 
Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek 
członkowskich. 



10 
 

3. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Główny 
Stowarzyszenia na wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w 
ust. 1. 

 

§ 18 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła 
wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny 
sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. Nadanie godności członka 
honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały 
podjętej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na 
wniosek Zarządu Głównego. 

2. Członkowie honorowi korzystają z uprawnień: 

1) uczestniczą w obradach Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia z głosem stanowiącym; 

2) mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 

 

§ 19 

1. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą 
organizacyjnie do właściwego Oddziału. 

2. Za szczególne zasługi członkowie mogą być wyróżniani: 

1) listem pochwalnym; 

2) dyplomem; 

3) ryngrafem Stowarzyszenia; 

4) odznaką pamiątkową Stowarzyszenia; 

5) wpisem do Księgi Honorowej Stowarzyszenia; 

6) wystąpieniem z wnioskiem o nadanie odznaczenia lub orderu. 

 

§ 20 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 
Stowarzyszenia; 

2) uczestniczenia w spotkaniach członków macierzystego Oddziału 
oraz wypowiadania się we wszystkich sprawach omawianych na 
Walnym Zebraniu Członków Oddziału i Walnym Zebraniu Członków 
Stowarzyszenia, dokonywania oceny działalności Stowarzyszenia 
oraz członków jego władz; 

3) uzyskiwania bieżących informacji o uchwałach oraz działalności 
władz Stowarzyszenia; 

4) zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii we 
wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia; 

5) korzystania z pomieszczeń Stowarzyszenia; 

6) posiadania legitymacji i noszenia oznaki organizacyjnej; 
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7) udziału w spotkaniach, wykładach, konferencjach, kursach, 
wycieczkach, biwakach, ćwiczeniach, pokazach historycznych 
i  innych formach działalności organizowanej przez Stowarzyszenie; 

8) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w związku z prowadzeniem 
badań nad historią oraz rozwojem polskiej artylerii i jednostek wojsk 
rakietowych, jak również z poszerzeniem wiedzy i umiejętności; 

9) zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w 
sprawach członkowskich; 

10) współdecydowania o programie działania Stowarzyszenia 
poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał 
i  występowanie z inicjatywą uchwałodawczą. 

 

§ 21 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia 
i starannego wykonywania przyjętych na siebie zadań, związanych z 
działalnością Stowarzyszenia; 

3) przestrzegania zasad honoru i godności oraz obyczajów polskich 
rakietowców i artylerzystów; 

4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia; 

5) należenia do jednego z Oddziałów Stowarzyszenia; 

6) regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń 
obowiązujących w Stowarzyszeniu. 

 

§ 22 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na 
piśmie do Zarządu Oddziału; 

2) skreślenia z listy członków, na mocy uchwały Zarządu, z powodu 
zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres dłuższy 
niż 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu, nadanym 
listem poleconym; 

3) orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka 
ze Stowarzyszenia; 

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę 
dodatkową pozbawienia praw publicznych; 

5) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; 

6) śmierci członka. 

2. Osoba skreślona z listy członków oraz wykluczona ze 
Stowarzyszenia może być przyjęta do niego na warunkach 
określonych w § 16 ust. 2 statutu, po upływie dwóch lat od daty 
skreślenia albo wykluczenia. 
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§ 23 

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 
wyborczego, posiada prawa określone w § 20 statutu. 

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego 
wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania 
statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ IV 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

§ 24 

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów); 

2) Zarząd Główny; 

3) Główna Komisja Rewizyjna; 

4) Główny Sąd Koleżeński. 

2. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są: 

1) Oddziały; 

2) Oddziały działające poza granicami kraju. 

3. Oddział może być powołany, jeśli na danym terenie mieszka, pełni 
służbę lub pracuje co najmniej 15 członków zwyczajnych. O 
utworzeniu Oddziału i jego zasięgu terytorialnym oraz siedzibie 
decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie wniosku co 
najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub 
będących już jego członkami zwyczajnymi. 

4. Oddział może posiadać osobowość prawną za pisemną zgodą 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 

5. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków Oddziału; 

2) Zarząd Oddziału; 

3) Komisja Rewizyjna Oddziału. 

 

§ 25 

1. Władze naczelne Stowarzyszenia są wybierane w głosowaniu 
tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów z udziałem co 
najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 

2. Władze Oddziału mogą być wybierane w głosowaniu tajnym lub 
jawnym - w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków 
Oddziału - przy nieograniczonej liczbie kandydatów, z udziałem co 
najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 

3. Wybranymi do władz Stowarzyszenia są kandydaci, którzy 
mieszczą się w limitach ustalonych odpowiednio przez Walne 
Zebranie Członków lub Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
Oddziału i otrzymali więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 
Jeżeli liczba osób, które uzyskały wymaganą większość jest większa 
albo mniejsza niż ustalony limit, wybranymi do władz Stowarzyszenia 
są kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie 
oddanych głosów. 

4. Decyzje władz Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał 
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co 
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najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, z 
zastrzeżeniem § 31 ust. 2 statutu. 

5. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Każdy z 
członków władz Stowarzyszenia może w czasie kadencji 
zrezygnować z pełnienia funkcji. 

6. W przypadku dobrowolnego wystąpienia, skreślenia z listy 
członków albo wykluczenia ze Stowarzyszenia, a także rezygnacji z 
pełnienia funkcji, utraty praw publicznych, pełnej zdolności do 
czynności prawnych lub śmierci członka władz naczelnych 
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest 
uzupełniany przez kooptację spośród nie wybranych kandydatów 
według kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten 
sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków 
pochodzących z wyborów. Uzupełnienia składu władz nie 
przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 
miesięcy. 

7. W przypadku dobrowolnego wystąpienia, skreślenia z listy 
członków albo wykluczenia ze Stowarzyszenia, a także rezygnacji z 
pełnienia funkcji, utraty praw publicznych, pełnej zdolności do 
czynności prawnych lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, 
skład osobowy Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału jest 
uzupełniany w drodze tajnego głosowania zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do 
głosowania. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie 
może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. 
Uzupełnienia składu władz nie przeprowadza się, jeżeli do końca 
kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. 
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ROZDZIAŁ V 

WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA 

A. Walne Zebranie Członków

§ 26

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub Zebranie Delegatów 
jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział 
wszyscy członkowie Stowarzyszenia z głosem stanowiącym; z głosem 
doradczym - członkowie honorowi i zaproszeni goście.

3. Walne Zebranie Delegatów zwołuje się w przypadku, gdy liczba 
członków stowarzyszenia głównego i oddziałów terenowych 
przekroczy 200 osób. Przypada wówczas 1 delegat na 10 członków. 
W przypadku, gdy iloraz nie jest liczbą całkowitą wymierną, wówczas 
dokonuje się wyboru jednego dodatkowego delegata. Kadencja 
delegatów obejmuje czas trwania kadencji Zarządu Głównego.

§ 27

1. Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów zwołuje się
jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub
Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny raz na 4
lata w terminie do dnia 31 marca.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub
Zebranie Delegatów zwołuje w przypadkach szczególnej potrzeby
Zarząd Główny:

1) z inicjatywy własnej;

2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;

3) na żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby Zarządów Oddziałów.

4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia lub Zebrania Delegatów powinno być złożone do
Zarządu Głównego na piśmie z podaniem celu jego odbycia.

5. W przypadku wskazanym w ust. 3 Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia lub Zebranie Delegatów zwoływane jest przez
Zarząd Główny w takim terminie, aby mógł odbyć się w ciągu 6
tygodni od dnia podjęcia uchwały o jego zwołaniu albo wniesienia
żądania.

6. W razie niewywiązania się przez Zarząd Główny z obowiązku
zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub Zebrania
Delegatów w terminie, o którym mowa w ust. 2 i 4, Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia lub Delegatów zwołuje Główna Komisja
Rewizyjna.
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7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub 
Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 
zostało zwołane. 

 

§ 28 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia lub Zebrania Delegatów, Zarząd Główny zawiadamia 
wszystkich delegatów oraz członków honorowych listem poleconym, 
natomiast pozostałych członków Stowarzyszenia poprzez 
wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Zarządu Głównego oraz w 
siedzibach Zarządów Oddziałów, nie później niż 30 dni przed 
terminem obrad. 

 

§ 29 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia lub Zebrania Delegatów należy: 

1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 

2) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia; 

3) wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej 
i  Głównego Sądu Koleżeńskiego; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia albo odmowy 
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego; 

5) ustalanie wysokości składek członkowskich; 

6) rozpoznawanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności 
Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu 
Koleżeńskiego; 

7) uchwalanie regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego 
Sądu Koleżeńskiego; 

8) nadanie i pozbawienie na wniosek Zarządu Głównego lub 
Zarządu Oddziału godności członka honorowego Stowarzyszenia; 

9) określenie wzoru sztandaru, proporca oraz pieczęci, zasad 
i  warunków ich używania, a także wzorów oznaki i odznak, zasad 
i  trybu ich nadawania i noszenia; 

10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, sposobie 
jego likwidacji i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia; 

11) rozpoznawanie wniosków zgłaszanych przez delegatów 
i  podejmowanie uchwał w tej sprawie. 

 

§ 30 

1. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub 
Zebrania Delegatów otwiera Prezes Stowarzyszenia, który 
przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia, Sekretarza i dwóch Asesorów. Dalsze 
obrady toczą się według uchwalonego regulaminu. 

2. Wyboru Przewodniczącego, Sekretarza i Asesorów dokonuje się 
spośród delegatów oraz członków honorowych. 
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3. Z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub 
Zebrania Delegatów sporządza się protokół, który powinien być 
podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia oraz Sekretarza. 

4. Protokoły przechowuje Zarząd Główny co najmniej przez okres 10 
lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują 
dłuższego terminu. 

 

§ 31 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub 
Zebrania Delegatów obowiązują wszystkich członków 
Stowarzyszenia oraz wszystkie jego organy. 

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności: 

1) w pierwszym terminie – co najmniej 1/2 uprawnionych do 
głosowania; 

2) w drugim terminie, wyznaczonym 30 minut po pierwszym terminie 
– bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub Zebranie 
Delegatów może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie 
i  sposobie określonym w § 28 statutu. 

 

B. Zarząd Główny 

 

§ 32 

1. Zarząd Główny w okresie między Walnymi Zebraniami Członków 
Stowarzyszenia lub Zebraniem Delegatów kieruje całokształtem 
działalności Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, 
regulaminu działania Zarządu Głównego oraz uchwałami Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia lub Zebrania Delegatów. 

2. Zarząd Główny za swoją działalność ponosi odpowiedzialność 
przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. Wyboru 
członków Zarządu Głównego dokonuje Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia lub Zebranie Delegatów. 

 

§ 33 

1. Zarząd Główny składa się z 6 do 11 osób - członków 
Stowarzyszenia. 

2. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze 
swojego grona Prezydium Zarządu Głównego, złożone z Prezesa 
Stowarzyszenia, z 1-2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. 

3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Głównego i 
Prezydium. 

4. Zasady i tryb działania Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu 
Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny. 
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§ 34 

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy: 

1) zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań 
Członków Stowarzyszenia; 

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia; 

3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

4) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz 
jego budżetu; 

5) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Głównego, Prezydium 
Zarządu Głównego, regulaminów Oddziałów, regulaminu wyboru 
delegatów oraz innych regulaminów niezastrzeżonych do 
kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia; 

6) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów; 

7) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, a także 
uchylanie ich uchwał w przypadku, gdy były one podjęte niezgodnie z 
przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia lub Zebrania Delegatów; 

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów; 

9) występowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
lub Zebrania Delegatów z wnioskiem o nadanie godności członka 
honorowego; 

10) nadawanie Złotej, Srebrnej albo Brązowej Odznaki 
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów; 

11) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia. 

2. Ze swojej działalności Zarząd Główny składa sprawozdania przed 
Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. 

3. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje 
Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru 
nowego Zarządu Oddziału przez Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Członków Oddziału. 

4. Od uchwał Zarządu Głównego przysługuje prawo odwołania do 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od 
daty otrzymania uchwały Zarządu Głównego – za jego 
pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym 
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

 

§ 35 

1. Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych, 
prawnych lub organizacyjnych związanych z działalnością statutową 
Stowarzyszenia, Zarząd Główny może powoływać, na okres swojej 
kadencji, zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich 
skład, zadania oraz termin zakończenia poszczególnych prac. 

2. Powołane zespoły pomocnicze – komisje problemowe 
przedkładają Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swojej 
działalności oraz wnioski. 
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§ 36 

Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezydium Zarządu 
Głównego z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/2 ogólnej liczby 
członków Zarządu Głównego w terminie 21 dni od daty zgłoszenia 
wniosku. 

 

§ 37 

1. Zarząd Główny używa pieczęci okrągłej, zawierającej pośrodku 
logo Stowarzyszenia, w otoku napis „Stowarzyszenie Polskich 
Artylerzystów” oraz pieczęci podłużnej z napisem „Stowarzyszenie 
Polskich Artylerzystów - Zarząd Główny” z adresem. 

2. Zarządy Oddziałów posługują się pieczęciami podłużnymi z 
napisem „Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów Zarząd Oddziału w 
……………..…..”. 

3. Stowarzyszenie może posiadać sztandar, proporzec oraz własną 
odznakę organizacyjną. 

4. Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia może być przyznawana 
Honorowa, Złota lub Srebrna Odznaka Stowarzyszenia Polskich 
Artylerzystów. 

5. Wzór sztandaru, proporca oraz pieczęci, zasady i warunki ich 
używania, a także wzory oznaki i odznak, zasady i tryb ich 
nadawania oraz noszenia określa Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia. 

 

§ 38 

W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego pracami 
Stowarzyszenia kieruje Prezydium Zarządu Głównego zgodnie z 
regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny. 

 

§ 39 

1. Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy w 
szczególności: 

1) wykonywanie uchwał Zarządu Głównego; 

2) przygotowywanie projektów planów działania i preliminarzy 
budżetowych Stowarzyszenia; 

3) bieżący nadzór nad działalnością Oddziałów. 

2. Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego zwołuje Prezes 
Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności – wyznaczony 
Wiceprezes. Posiedzenia zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej 
niż raz na dwa miesiące. 

3. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego wymagają zatwierdzenia 
na posiedzeniu Zarządu Głównego. 

4. Na posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego mogą być 
zapraszane, z głosem doradczym, osoby spoza statutowego składu 
Prezydium. 
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§ 40 

1. Zarząd Główny do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może 
zatrudniać pracowników i tworzyć Biuro Zarządu. 

2. Biurem kieruje etatowy dyrektor Biura, powoływany i odwoływany 
przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. Kandydaci na dyrektora Biura 
mogą być wyłaniani na drodze konkursu również spoza grona 
członków Stowarzyszenia. 

 

3. Zasady działania Biura określa regulamin pracy uchwalony przez 
Zarząd Główny Stowarzyszenia. 

4. Pracowników Biura, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2, 
zatrudnia i zwalnia Prezes Stowarzyszenia na wniosek dyrektora 
Biura Zarządu Głównego. 

 

C. Główna Komisja Rewizyjna 

 

§ 41 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest władzą naczelną Stowarzyszenia 
powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością określoną 
w statucie, z wyjątkiem działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego 
w zakresie orzekania w prowadzonych sprawach. 

2. Główna Komisja Rewizyjna odpowiada za swoją działalność przed 
Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. 

3. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób - członków 
Stowarzyszenia, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze 
swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego 
i  Sekretarza. 

4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w 
skład innych władz Stowarzyszenia ani pozostawać z członkami tych 
władz w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z 
tytułu zatrudnienia. 

 

§ 42 

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

1) prowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu 
działalności Stowarzyszenia oraz w miarę potrzeby kontroli 
doraźnych; 

2) prowadzenie kontroli działalności Oddziałów; 

3) występowanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego z wnioskami o 
wszczęcie postępowania w sprawach wymienionych w statucie. 

2. Główna Komisja Rewizyjna ma także prawo: 

1) żądać zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia lub Zebrania Delegatów, w przypadku niewywiązania 
się przez Zarząd Główny z obowiązku jego zwołania; 
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2) żądać w każdej chwili od Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
i  Zarządów Oddziałów wyjaśnień dotyczących odpowiednio 
działalności Stowarzyszenia i działalności poszczególnych 
Oddziałów; 

3) żądać zwołania posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
i  Zarządów Oddziałów celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń 
wynikających z kontroli; 

4) zgłaszać Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia lub 
Zebrania Delegatów wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia 
absolutorium członkom Zarządu Głównego; 

5) zgłaszać Walnym Zebraniom Członków poszczególnych 
Oddziałów wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium 
członkom Zarządów Oddziałów. 

3. Przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo brania 
udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów 
wyłącznie z głosem doradczym. 

4. Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin 
uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

5. Główna Komisja Rewizyjna składa przed Walnym Zebraniem 
Członków Stowarzyszenia lub Zebraniem Delegatów sprawozdania 
ze swojej działalności oraz zgłasza wnioski o udzielenie lub odmowę 
udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 

6. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków 
i  władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub 
ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

 

D. Główny Sąd Koleżeński 

 

§ 43 

1. Główny Sąd Koleżeński jest naczelną władzą Stowarzyszenia 
odpowiadającą za swoją działalność przed Walnym Zebraniem 
Członków Stowarzyszenia. 

2. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób - członków 
Stowarzyszenia, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze 
swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego 
i  Sekretarza. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą 
wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia. 

3. Zasady i tryb działania Głównego Sądu Koleżeńskiego ustala 
regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia lub Zebranie Delegatów. 

 

§ 44 

1. Główny Sąd Koleżeński jest powołany do: 

1) rozpoznawania spraw związanych z naruszeniem przez członków 
Stowarzyszenia przepisów prawa, postanowień statutu lub uchwał 
władz Stowarzyszenia; 
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2) rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia a jego 
władzami; 

3) orzekania w kwestiach zgodności uchwał władz Stowarzyszenia z 
postanowieniami statutu oraz z regulaminami tych władz. 

2. Ze swojej działalności Główny Sąd Koleżeński składa 
sprawozdania przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. 

3. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ma prawo 
uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia, jego Prezydium a także Głównej Komisji 
Rewizyjnej. 

 

§ 45 

1. Postępowanie przed Głównym Sądem Koleżeńskim wszczyna się 
na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, a także na wniosek 
zainteresowanego członka Stowarzyszenia. 

2. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego wyznacza skład 
rozpoznający sprawę oraz ustala termin rozprawy, o którym 
zawiadamia wnioskodawcę oraz podmiot wskazany we wniosku 
listem poleconym, natomiast pozostałych członków Stowarzyszenia 
poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Zarządu Głównego oraz 
w siedzibach Zarządów Oddziałów, nie później niż 10 dni przed 
terminem obrad. 

3. Główny Sąd Koleżeński dąży do ugodowego załatwienia sprawy. 
Jeżeli osiągnięcie ugody nie jest możliwe, Główny Sąd Koleżeński 
winien przyznać rację jednej ze stron. 

4. Postępowanie przed Głównym Sądem Koleżeńskim powinno 
zakończyć się w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku. 

 

§ 46 

1. Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary: 

1) upomnienia; 

2) nagany; 

3) zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 do 
12 miesięcy; 

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

2. Jeżeli naruszenie przepisów prawa, postanowień statutu lub 
uchwał władz Stowarzyszenia jest mniejszej wagi, Główny Sąd 
Koleżeński może poprzestać na ostrzeżeniu. 

3. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od 
dnia powzięcia wiadomości o dopuszczeniu się przez niego 
naruszenia przepisów prawa, postanowień statutu lub uchwał władz 
Stowarzyszenia. 
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§ 47 

Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie 
do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w 
terminie 21 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia. 
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ROZDZIAŁ VI 

 

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA 

 

§ 48 

Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia w przypadku: 

1) zaprzestania przez okres dłuższy niż jeden rok faktycznej 
działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego 
członków poniżej liczby wymaganej dla jego utworzenia; 

2) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału, 
zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Oddziału. 

 

A. Walne Zebranie Członków Oddziału 

 

§ 49 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Oddziału. 

2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne 
i  nadzwyczajne. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków 
Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia: członków Oddziału, 
zaproszonych gości, Zarząd Główny Stowarzyszenia oraz Główną 
Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia, nie później niż 20 dni przed 
terminem obrad. 

4. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi 
Oddziału; 

2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających 
Oddziały, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia, którzy nie 
są członkami Oddziału, oraz zaproszeni goście. 

 

§ 50 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd 
tego Oddziału raz na rok jako Walne Zebranie Sprawozdawcze. 

2. Raz na cztery lata Walne Zebranie Sprawozdawcze jest 
równocześnie Walnym Zebraniem Wyborczym. 

 

§ 51 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje 
Zarząd Oddziału: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia; 

3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej 
Oddziału; 
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4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Oddziału. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje 
wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

§ 52 

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Oddziału należy: 

1) podejmowanie uchwał dotyczących działalności Oddziału; 

2) uchwalanie programów działania; 

3) wybór lub odwołanie Zarządu Oddziału; 

4) wybór delegatów Oddziału na Walne Zebranie Członków lub 
Zebranie Delegatów; 

5) rozpoznawanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności 
Zarządu Oddziału oraz udzielanie absolutorium jego członkom; 

6) wybór lub odwołanie członków Komisji Rewizyjnej. 

 

B. Zarząd Oddziału 

 

§ 53 

1. Całokształtem działalności Oddziału kieruje Zarząd na terenie 
swojego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych. 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób - członków Oddziału. 

3. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego 
grona Prezesa Oddziału, Sekretarza i Skarbnika. W większych 
Oddziałach można wybrać od 1 do 2 Wiceprezesów. 

4. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie 
rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

 

§ 54 

1. Do obowiązków Zarządu Oddziału należy: 

1) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań 
Członków Oddziału; 

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziałów; 

3) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz; 

4) uchwalanie okresowych programów pracy Oddziału oraz jego 
budżetu; 

5) występowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
lub Zebrania Delegatów z wnioskiem o nadanie godności członka 
honorowego; 

6) zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach posiadanych 
pełnomocnictw; 

7) zbieranie składek członkowskich i opłat wpisowych; 

8) wykonywanie zadań zleconych przez Zarząd Główny 
Stowarzyszenia; 
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9) przyjmowanie członków zwyczajnych oraz skreślanie ich z listy 
członków; 

10) współpraca z innymi Stowarzyszeniami o tym samym lub 
podobnym profilu działania. 

2. Ze swojej działalności Zarząd Oddziału składa sprawozdania 
przed Walnym Zebraniem Członków. 

 

C. Komisja Rewizyjna Oddziału 

 

§ 55 

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania 
kontroli działalności Oddziału. 

 

§ 56 

Komisję Rewizyjną Oddziału wybiera się spośród uczestników 
Walnego Zebrania Członków Oddziału w drodze tajnego głosowania 
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej 
liczby uprawnionych do głosowania. 

 

§ 57 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na 
swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona 
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

2. W sytuacji gdy Oddział liczy 15 członków, Komisja Rewizyjna 
składa się z Przewodniczącego i Sekretarza. 

 

§ 58 

Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, 
prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami 
statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną; 

3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń 
pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej; 

4) zgłaszanie Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu wniosków o 
uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z przepisami 
prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz 
Stowarzyszenia; 

5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału 
sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o 
udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium członkom Zarządu 
Oddziału. 

 

§ 59 
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Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzać 
kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej raz na rok oraz w 
razie potrzeby. 

 

§ 60 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału, z 
głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Oddziału. 

 

§ 61 

W przypadku dobrowolnego wystąpienia, skreślenia z listy członków 
albo wykluczenia ze Stowarzyszenia, a także rezygnacji z pełnienia 
funkcji, utraty praw publicznych, pełnej zdolności do czynności 
prawnych lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej Oddziału w trakcie 
kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez kooptację 
spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych 
głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie 
może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. 
Uzupełnienia składu Komisji nie przeprowadza się, jeżeli do końca 
kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. 

 

§ 62 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych 
funkcji we władzach Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ VII 

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

§ 63 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki 
majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów 
Stowarzyszenia. 

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: 

1) opłat wpisowych i składek członkowskich; 

2) dotacji; 

3) darowizn, spadków, zapisów; 

4) dochodów z własnej działalności; 

5) dochodów z majątku. 

 

§ 64 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz 
rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą 
być przechowywane wyłącznie w banku, na rachunku bankowym 
Stowarzyszenia. 

3. Wpłaty gotówkowe winny być – przy uwzględnieniu bieżących 
potrzeb – niezwłocznie przekazane na rachunek bankowy 
Stowarzyszenia. 

4. Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia dysponuje zaliczkami 
na finansowanie bieżących potrzeb Stowarzyszenia. 

5. Składki członkowskie powinny być wpłacane co roku do 15 stycznia. 

6. Zarządy Oddziałów dysponują swoim majątkiem na zasadach 
określonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. 

 

§ 65 

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach 
Stowarzyszenia, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania 
pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub 
Wiceprezes oraz Skarbnik Zarządu Głównego działający łącznie. 

2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Oddziału, 
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Oddziału 
uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu Oddziału działający łącznie. 

3. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu lub Oddziałowi oraz 
doręczanie pism Stowarzyszeniu i Oddziałowi mogą być dokonywane 
odpowiednio wobec jednego członka Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia lub Zarządu Oddziału. 
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§ 66 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na 
zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach prawa. 

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy 
realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do 
podziału między jego członków. 

3. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować 
do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele 
statutowe. 

 

§ 67 

Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego Oddziału wymaga 
zgody Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ VIII 

 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

§ 68 

1. Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia lub Zebranie Delegatów kwalifikowaną większością 
2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do 
głosowania. 

2. Zmiany Statutu mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia lub Zebrania Delegatów wyłącznie wtedy, 
gdy wszyscy uprawnieni do głosowania zostali powiadomieni o treści 
projektu statutu lub jego zmiany. 

3. Zarząd Główny Stowarzyszenia zawiadamia niezwłocznie sąd 
rejestrowy o zmianie statutu. 

 

§ 69 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów może 
nastąpić: 

1) na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia lub Zebrania Delegatów podjętej kwalifikowaną 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych 
do głosowania; 

2) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia lub Zebranie Delegatów określa 
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie uchwały 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub Zebrania 
Delegatów likwidatorami są wyznaczeni przez Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia lub Zebranie Delegatów członkowie 
Zarządu Głównego. 
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ROZDZIAŁ IX 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 70 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie 
mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.). 

 

§ 71 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą uprawomocnienia 
się postanowienia sądu rejestrowego. 
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